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 Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Przetarg nieograniczony na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych  
w ramach projektu pn.: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów”  

 
 
Wykonawca: 
Nazwa i adres ………………………………………………………………………………………………..……………………………….…………... 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
osoby fizycznej 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.), a w szczególności: 
1. nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, która to szkoda 
ta zostałaby stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania 
2. nie otwarto wobec mnie likwidacji, nie ogłoszono mojej upadłości/po ogłoszeniu mojej upadłości 
zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ ten nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*; 
3. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne/zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek ale uzyskałem przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu*; 
4. nie skazano mnie prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5. nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania 
i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności; 
6. nie złożyłem i nie będę składał nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ 
na wynik prowadzonego postępowania; 
7. wniosłem wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ, przed upływem terminu 
składania ofert/wadium nie jest wymagane * 
8. Wykazuję spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
 
 
 
 
…………………………….…………., dnia ……………………………                                ............................................................................... 
                                                                                                                                                  (podpis Wykonawcy) 
 
 
____________ 

*) niewłaściwe skreślić 
 
 
 

 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
Przetarg nieograniczony na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych  

w ramach projektu pn.: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów”  
 
 

Wykonawca: 
Nazwa i adres ………………………………………………………………………………………………..……………………………….…………... 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
składane przez osobę prawną 

 
Oświadczam, że ................................................................................ nie podlega wykluczeniu z postępowania 
                                                 (oznaczenie Wykonawcy) 
o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) a w szczególności: 
1. nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, która to szkoda 
ta zostałaby stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania 
2. nie otwarto wobec ………………………. likwidacji, nie ogłoszono jej upadłości/po ogłoszeniu 
upadłości …………………………..zawarto układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*; 
3. ……………………………………..nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne/zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
ale uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*; 
4. urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ................................... jako podmiotu 
zbiorowego 
6. nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania 
i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności; 
7. nie złożyła i nie będzie składać nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ 
na wynik prowadzonego postępowania; 
8. wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ, przed upływem terminu składania 
ofert/wadium nie jest wymagane* 
9. Wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
 
 
 
…………………………………………., dnia ……………………………                                           ................................................................... 
                                                                                                                                                             (podpis Wykonawcy) 
 
 
____________ 

*) niewłaściwe skreślić 
 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Przetarg nieograniczony na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych  
w ramach projektu pn.: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów”  

 
 

Wykonawca: 
Nazwa i adres ………………………………………………………………………………………………..……………………………….…………... 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
składane przez spółkę jawną 

 
Oświadczam, że ........................................................... nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
                                             (oznaczenie Wykonawcy) 
zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a w szczególności: 
1. spółka nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, która to szkoda 
ta zostałaby stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania 
2. nie otwarto wobec spółki likwidacji, nie ogłoszono jej upadłości/po ogłoszeniu upadłości spółki 
zawarto układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ ten nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*; 
3. spółka nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne/zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek ale uzyskała przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu*; 
4. wspólnika spółki prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ........................................................  
                                                                                                                                          (oznaczenie Wykonawcy) 
jako podmiotu zbiorowego; 
6. spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu 
tych czynności; 
7. spółka nie złożyła i nie będzie składać nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć 
wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
8. spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ, przed upływem 
terminu składania ofert/ wadium nie jest wymagane * 
9. Spółka wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
 
…………………………………..………., dnia ………………………..……                                     ..................................................................... 
                                                                                                                                                            (podpis Wykonawcy) 
 
 
____________ 

*) niewłaściwe skreślić 
 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

Przetarg nieograniczony na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych  
w ramach projektu pn.: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów”  

 
Wykonawca: 
Nazwa i adres ………………………………………………………………………………………………..……………………………….…………... 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
składane przez spółkę komandytową 

 
Oświadczam, że .............................................................nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
                                                                   (oznaczenie Wykonawcy) 

zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 113, Poz. 759 z późn. zm.), a w szczególności: 
1. spółka nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, która to szkoda 
ta zostałaby stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania 
2. nie otwarto wobec spółki likwidacji, nie ogłoszono jej upadłości/po ogłoszeniu upadłości spółki zawarto 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*; 
3. spółka nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne/zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek ale uzyskała przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu*; 
4. komplementariusza prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec .................................... (oznaczenie 
Wykonawcy) jako podmiotu zbiorowego 
6. spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu 
tych czynności; 
7. spółka nie złożyła i nie będzie składać nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć 
wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
8. spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ, przed upływem terminu 
składania ofert/wadium nie jest wymagane 
9. Spółka wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
 
 
 
…………………………………….……………., dnia ……………………………………                                       ...................................................................................... 
                                                                                                                                                                                                        (podpis Wykonawcy) 
 
 
_____________________ 

*) niewłaściwe skreślić 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 
Przetarg nieograniczony na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych  

w ramach projektu pn.: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów”  
 

Wykonawca: 
Nazwa i adres ………………………………………………………………………………………………..……………………………….…………... 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
składane przez spółkę partnerską 

 
Oświadczam, że ............................................................ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
                                              (oznaczenie Wykonawcy) 
zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a w szczególności: 
1. spółka nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, która to szkoda 
ta zostałaby stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania 
2. nie otwarto wobec spółki likwidacji, nie ogłoszono jej upadłości/po ogłoszeniu upadłości spółki 
zawarto układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ ten nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*; 
3. spółka nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne/zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek ale uzyskała przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu*; 
4. partnera lub członka zarządu spółki prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
5. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ........................................................ 
                                                                                                                                        (oznaczenie Wykonawcy) 
jako podmiotu zbiorowego 
6. spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu 
tych czynności; 
7. spółka nie złożyła i nie będzie składać nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć 
wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
8. spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ, przed upływem 
terminu składania ofert/wadium nie jest wymagane * 
9. Spółka wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
 
 
……………………………………..…., dnia ……………………..………………                              ..................................................................... 
                                                                                                                                                           (podpis Wykonawcy) 
_____________________ 

*) niewłaściwe skreślić 


